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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

- Identificar campos de atuação e diagnóstico da realidade.  
- Formular metodologias e práticas de intervenção social.  
- Elaborar projetos e programas de ASC.  
- Avaliar processos de intervenção. 

 
2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Painel I - Contexto geral  
1.1- O papel da ASC na sociedade da eficiência  
1.2- Planificar para quê?  
1.3- Conceitos básicos associados  
1.4- Intervenções sociais e o lugar do animador  
 
Painel II - Elaboração de projetos/programas  
2.1- Fatores, objetivos, metas e hipóteses no processo de intervenção  
2.2- Formulação de projetos em termos operativos  
2.3- Fases para a elaboração de projetos  
2.4- Diagnósticos, planificação, aplicação e avaliação  
2.5- O processo de avaliação no campo da ASC  
 
 
Painel III - Casos práticos  
3.1- Identificação das práticas de ASC nos territórios  
3.2- O que se faz, como se faz, com que finalidades  
3.3- Análise das necessidades e oportunidades  
3.4- O desafio da ação 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Seguindo a premissa de que o pedagogo trabalha com as pessoas, procura-se aplicar 
uma metodologia de envolvimento proactivo e de responsabilização dos alunos para o 
processo de aquisição de competências cognitivas, pessoais e profissionais no domínio da 
terminologia da área e da perceção dos fenómenos atuais em redor dos desafios e lugar da 
intervenção no processo sociocultural. Além de aulas expositivas visa-se alcançar uma relação 
bidirecional com os discentes, através do recurso a casos práticos (alguns dos quais em que o 
docente se encontra envolvido).  

Na dimensão da aplicabilidade de competências, dinamiza-se uma metodologia de 
projeto, na qual os alunos são motivados a informar e estruturar trabalhos com base em 
investigação de campo original, permitindo um entrosamento com a vida real do território e 
das instituições. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Seguindo a premissa de que o pedagogo trabalha com as pessoas, procura-se aplicar 
uma metodologia de envolvimento proactivo e de responsabilização dos alunos para o 
processo de aquisição de competências cognitivas, pessoais e profissionais no domínio da 
terminologia da área e da perceção dos fenómenos atuais em redor dos desafios e lugar da 
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intervenção no processo sociocultural. Além de aulas expositivas visa-se alcançar uma relação 
bidirecional com os discentes, através do recurso a casos práticos (alguns dos quais em que o 
docente se encontra envolvido).  

Na dimensão da aplicabilidade de competências, recorre-se a uma metodologia de 
projeto, na qual os alunos são motivados a informar e estruturar trabalhos com base em 
investigação de campo original, permitindo um entrosamento com a vida real do território e 
das instituições. Por conseguinte, a avaliação contínua efetuar-se-á por intermédio da 
elaboração, apresentação e discussão do mencionado trabalho de projeto (100%). 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se alcançarem os objetivos propostos, a metodologia desta unidade curricular 
assenta em princípios de formação teórica – prática, mediante o uso dos métodos pedagógicos 
expositivo, argumentativo e demonstrativo, complementando o processo de aprendizagem 
com o estudo e análise de casos reais no campo da Animação Sociocultural.  

Procura-se recriar, a partir da teoria, ambientes de aproximação à praxis do campo 
científico em causa, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem e da 
coordenação das diversas ações e tarefas de simulação da técnica operacional e profissional. 

A metodologia pretende criar, primeiro, o espírito crítico e reflexivo sobre as bases 
estruturantes da ASC e, segundo, promover, em interação participativa com os alunos, uma 
visão técnica da área e uma formação das habilidades profissionais para o exercício da 
profissão de animador(a) sociocultural nos diversos campos. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com o estipulado pelo Conselho Técnico Científico da ESECD, “vigora a 
obrigatoriedade de 2/3 de presenças às aulas para os alunos que optarem pelo processo de 
avaliação contínua”. 
 

Data: Guarda, junho 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


